
PRELIMINAR 

Joan Ainaud de Lasarte, nascut a Barcelona el 21 de mar~ de J'any 
1919, ha mort a la mateixa ciutat el 5 de novembre de 1995. El 9 de 
maig del 1973 fou nomenat membre de la Societat Catalana d'Estudis 
Litúrgics. Ho accepta de gust i la Societat es va sentir molt honorada. El 
seu nomenament obeí a uns merits concrets que el distingien en el camp 
de la seva especialització científica: la historia de l'art, particularment a 
Catalunya. Els resultats a que arribaren les seves investigacions en 
aquest domini foren ben reconeguts en el món academic, tant en el na
cional com en I'internacional. Lestudi de J'art sacre catala medieval el 
porta naturalment a tractar de temes litúrgics, com és ara les fonts 
baptismals de la catedral romanica de Barcelona i la consagració deIs 
crists en creu. Pero el seu interes s'estengué a les mateixes fonts manus
crites de la litúrgia, com demostra, per exemple, el seu treball sobre les 
supervivencies del passionari hi spanic a Catalunya. Ja que la Societat 
Catalana d'Estudis Litúrgics es considera nascuda del moviment cien tí
fic originat pel Segon Congrés Litúrgic de Montserrat (1965), creiem avi
nent recordar que el professor Ainaud presidí la secció d'art d'aquest 
Congrés. 

La Societat Catalana d'Estudi s Litúrgics es gloria molt de la presen
cia en ella del doctor Joan Ainaud. Li fou una presenci a profitosa en 
més d 'un aspecte: per la seva ciencia i per l'experiencia que Joan Ainaud 
tenia com a membre numerari de la Secció Historico-Arqueologica de 
l'Institut d'Estudis Catalans, secció a la qual pertany la Societat com a fi
lial de !'Institut. A més, el doctor Ainaud fou també president de 
!'Institut en uns anys en que mancava encara a les societats filial s el su
port de que ara frueixen en la nova estructuració de !'Institut. 

Assistent assidu a les scssions de la Societat, amable i servicial, sen
zill i exqui sit en el tracte, Joan Ainaud de Lasarte ha deixat un record 
optim als qui hem frui't de la seva companyia durant tants anys. 
Gustosament honorem la seva memoria ded icant-li aquest volum sete de 
MISCEL.LANIA LITÚRGICA CATALANA. 


